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Imaginează-ți Viața Fără Hepatită C

activitatea de traducere a fost efectuată în regim de voluntariat de către un 

utilizator înregistrat pe platforma http://fixhepc.com. Deși traducătorul a depus

cele mai bune eforturi pentru a furniza o traducere de acuratețe ridicată, acesta 

nu își poate asuma responsabilitatea asupra ei, în caz de dubii ori în scop de 

clarificare, textul original, în limba engleză, putând fi consultat la adresa sursă: 

http://fixhepc.com/home/redemption-etrials.html 

Este pe deplin posibil să accesezi noile tratamente pentru hepatită C la prețuri 
convenabile prin import paralel. Apasă aici pentru a afla mai multe despre 
eStudiile REDEMPTION (http://fixhepc.com/forum/redemption/203-so-what-
are-the-redemption-trials.html ) și împărtășește aceasta cu prietenii tăi.

eStudiile REDEMPTION nu au criterii de excludere astfel încât acceptă toți 
solicitanții.

Neozeelandezi, vă rugăm să faceți clic aici pentru a citi mai multe 
(http://fixhepc.com/new-zealand-redemption-etrials-process.html ).

REDEMPTION-3 (GT 1 4 5 6) este acum deschis 

17.November.2015

Imagine Life Free From Hepatitis C

the translation activity was carried out on a voluntary basis by a user registered 

on the platform http://fixhepc.com. Although the translator has made best 

efforts to provide a translation of high accuracy, no responsibility is assumed for

it, in case of doubt or for clarification purposes, the original text in English, can 

be found at the source address: http://fixhepc.com/home/redemption-

etrials.html 

It is entirely possible to access the new Hepatitis C cures at affordable prices via 
parallel importing. Click here or on the image to learn more about the 
REDEMPTION eTrials (http://fixhepc.com/forum/redemption/203-so-what-are-
the-redemption-trials.html ) and please share this with your friends. 

The REDEMPTION eTrials do not have exclusion criteria so accept all applicants. 

New Zealanders, please click here to read more (  http://fixhepc.com/new-
zealand-redemption-etrials-process.html). 

REDEMPTION-3 (GT 1 4 5 6) is now open 



(https://fixhepc.com/r/root/redemption/3 ) și utilizează tablete care conțin 
Harvoni® generic (sofosbuvir 400 mg / Ledipasvir 90 mg), provenind de la o 
varietate de producători de renume, cum ar fi Cipla, Hetero și Natco. Costul 
subscripției este de 1600$ USD.

REDEMPTION-2 (GT 1 2 3 4 5 6) este acum deschis 
(https://fixhepc.com/r/root/redemption/2 ), utilizează tablete care conțin 
Solvadi® generic (sofosbuvir 400 mg) și Daklinza® (Daclatasvir 60 mg), provenite 
de la o varietate de producători de renume, cum ar fi Cipla, Hetero, și Natco. 
Costul subscripției este de 1500$ USD.

Noile tratamente au efecte secundare minime și de obicei arată 95% de 
persoane vindecate după 12 săptămâni de tratament.

Pentru a auzi ceea ce oameni reali au de spus, vizitați Forumul nostru cu Acces 
Deschis (http://fixhepc.com/forum.html ).

În cazul în care trăiești cu hepatita C, ai acum șansa de a păși din nou în lumină.

Imaginează-ți cât de bine te-ai simți să fii în sfârșit liber.

Speranța este la îndemână. REDEMPTION este aici acum. Îl vei găsi?

PS: Da, este real - intră pe forum (http://fixhepc.com/forum.html ) pentru a citi 
ceea ce oamenii reali spun despre aventura lor cu tratamentul generic. Puteți 
chiar chat-ui în timp real, cu oameni ca tine.

Garanție de livrare

Livrarea se poate face cu succes, în cele mai multe, dar nu în toate țările. În 
cazul în care livrarea nu poate fi făcută, veți primi o rambursare de 100%. 

(https://fixhepc.com/r/root/redemption/3 )and is using tablets containing 
generic Harvoni ® (Sofosbuvir 400 mg / Ledipasvir 90 mg) sourced from a variety
of reputable manufacturers such as Cipla, Hetero and Natco. The subscription 
cost is $1600 USD.

REDEMPTION-2 (GT 1 2 3 4 5 6) is now open 
(https://fixhepc.com/r/root/redemption/2)is using tablets containing generic 
Solvadi® (Sofosbuvir 400 mg) and Daklinza® (Daclatasvir 60 mg) sourced from a 
variety of reputable manufacturers such as Cipla, Hetero, and Natco. The 
subscription cost is $1500 USD.

The new treatments have minimal side effects and typically see 95% of people 
cured after 12 weeks of treatment.

To hear what real people have to say visit our Open Access Forum 
(http://fixhepc.com/forum.html ).

If you're living with Hepatitis C you now have the chance to step into the light 
again.

Imagine just how good it would feel to finally be free.

Hope is to hand. REDEMPTION is here now. Will you find it?

PS: Yes, it's real - check out the forums (http://fixhepc.com/forum.html ) to read
what real people are saying about there generic treatment journey. You can 
even chat in real time with people just like you.

Delivery Guarantee

Successful delivery can be made to most, but not all, countries. In the event 
delivery can not be made you will receive a 100% refund.


